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ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

Γιατί το πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα Διαχείρισης 

Βιωσιμότητας και Επιχειρηματικής Βελτίωσης είναι η πιο 

ολοκληρωμένη εκπαίδευση αναφορικά με το θέμα της 

διαχείρισης της βιωσιμότητας και υπευθυνότητας των 

σύγχρονων επιχειρήσεων.  

Γιατί είναι ειδικά σχεδιασμένο για διευθυντικά και επιστημονικά 

στελέχη επιχειρήσεων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης της 

εταιρικής βιωσιμότητας ή της εταιρικής στρατηγικής και της 

στρατηγικής επιμέρους θεμάτων ή των σχέσεων της επιχείρησης 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εντός και εκτός επιχείρησης και 

γενικότερα της διαχείρισης της εταιρικής υπευθυνότητας και 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Γιατί βασίζεται στην συνεχή αλληλεπίδραση του ομιλητή με τους 

εκπαιδευόμενους, στη χρήση πλήθους παραδειγμάτων και 

μελετών περίπτωσης με εστίαση σε εκείνους τους κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας που συμμετέχουν στην 

εκπαίδευση, μέσω των εκπαιδευομένων. 

Γιατί περιλαμβάνει εργαστήρια στα οποία οι εκπαιδευόμενοι 

αναπτύσσουν γόνιμο προβληματισμό σχετικά με τη διαχείριση 

θεμάτων βιωσιμότητας και εργάζονται τόσο ατομικά, όσο και σε 

ομάδες μέσω ασκήσεων και προσομοίωσης επιχειρηματικών 

σεναρίων. 

 

31 Οκτωβρίου – 01 Νοεμβρίου 18 
 

Ξενοδοχείο HILTON Λευκωσία 
 

Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 – 16:45 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

περιλαμβάνει ιδρυματική κατάρτιση 

διάρκειας 14 ωρών και υποχρεωτική 

ενδοεπιχειρισιακή κατάρτιση 

διάρκειας 4 ωρών. 

 
 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

 

• Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(sustainable Development Goals - 

SDGs) του ΟΗΕ ως οδικός χάρτης για 

τη βιωσιμότητα και οι προτεραιότητες 

της Κύπρου. 

• Ο ρόλος των κυπριακών επιχειρήσεων 

στην επίτευξη των SDGs και τι ενέργειες 

απαιτούνται προς την κατεύθυνση 

αυτή. 

• Συγκεκριμένες επιδιώξεις (Targets) 

βιωσιμότητας και σχετικοί δείκτες 

μέτρησης της απόδοσης (KPIs). 

• Ανάλυση Ουσιαστικότητας 

(Materiality Analysis) ως κύριο 

εργαλείο διαχείρισης της 

βιωσιμότητας των σύγχρονων 

επιχειρήσεων. 

• Ανάπτυξη Στρατηγικής Βιωσιμότητας 

και επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

• Μετασχηματιστικά Επιχειρηματικά 

Μοντέλα με επίκεντρο τη βιωσιμότητα. 

• Στρατηγική Επικοινωνία της 

βιωσιμότητας και δημοσιοποίηση μη-

χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 

Η διήμερη εκπαίδευση στοχεύει κυρίως στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τους συμμετέχοντες, 

προκειμένου να είναι σε θέση:  

• να εντάξουν τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της επιχειρηματικής στρατηγικής και να κατανοήσουν την 

ανάγκη για σχετική στοχοθεσία, 

• να λειτουργήσουν προδραστικά μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 

προκειμένου να αποσοβήσουν τις συνέπειες μελλοντικών κρίσεων, 

• να κατανοήσουν τις αναγκαίες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην εσωτερική δομή λειτουργίας 

των επιχειρήσεων σε σχέση με τη διαχείριση θεμάτων βιωσιμότητας, 

• να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τις ανησυχίες των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσα από στοχευμένα κανάλια επικοινωνίας, 

• να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών για επιχειρηματική υπευθυνότητα, 

υιοθετώντας προσέγγιση διαλόγου και συνεργασίας, 

• να εξοπλίσουν την επιχείρηση με τους κατάλληλους μηχανισμούς και εργαλεία για την 

αποτελεσματική διαχείριση της βιωσιμότητας, 

• να εμβαθύνουν στις δυνατότητες που παρέχονται για τις επιχειρήσεις από την συμβολή τους στην 

επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030. 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  

 

O Αλέξανδρος Κωστόπουλος είναι ειδικός εμπειρογνώμων και εκπαιδευτής θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης με μακρά θητεία στο CSR HELLAS και Global Compact Network Hellas 

κατέχοντας πλέον τη θέση του Υπεύθυνου Ανάπτυξης. Έχει σπουδάσει οργάνωση και διοίκηση 

επιχειρήσεων (BA) με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις πολυεθνικές επιχειρήσεις (MBA). Η επαγγελματική του 

ενασχόληση με την ΕΚΕ ξεκινά από το 2000, και μέχρι σήμερα έχει συμβάλει στην υλοποίηση πλήθους 

έργων για τη διάδοση της ΕΚΕ στην επιχειρηματική κοινότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο.  
 

Το 2015, συμμετείχε ως μέλος της ομάδας προετοιμασίας του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας 

για την ΕΚΕ. Μέσω της θέσης του στο CSR HELLAS, φορέα που συντονίζει το Global Compact Network 

Hellas, συνεργάζεται στενά, από το 2008, με το UN Global Compact για την προώθηση και ενσωμάτωση 

των 10 Αρχών του στη στρατηγική και λειτουργία επιχειρήσεων, αλλά και των ενδιαφερόμενων μερών 

τους. Συμμετέχει επίσης ενεργά στην πρωτοβουλία της ΕΕ για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών, η οποία οδήγησε στην έκδοση σχετικής Οδηγίας το 2015, επί ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, 

και έκτοτε υποστηρίζει τις διαδικασίες ομαλής προσαρμογής των επιχειρήσεων. Το 2018, επιλέχθηκε από 

το CSR Europe ως μέλος πενταμελούς ομάδας μεντόρων Βιώσιμης Ανάπτυξης που στόχο έχει την 

υποστήριξη ευρωπαϊκών επιχειρηματικών φορέων, αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας ευρύτερα 

στην συμβολή της για επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αντιμετώπιση των παγκόσμιων 

προκλήσεων που αντιμετωπίσει ο κόσμος μας. 
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντικά και Επιστημονικά 

στελέχη επιχειρήσεων/ οργανισμών που καλούνται να 

υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν Στρατηγικές Αειφόρου 

Επιχειρηματικής Βελτίωσης, στην καθημερινή λειτουργία της 

επιχείρησης.   
 
 

 

 

 

 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 

 Μέλη της ΟΕΒ και του CSR Cyprus. 
 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

 

To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως πρόγραμμα ζωτικής 

σημασίας, επιχορηγείται εξολοκλήρου από την ΑνΑΔ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε 

οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί κατάλληλα και αποσταλεί στην ΟΕΒ: 
 

Ονοματεπώνυμο  Θέση Εργασίας  Αρ. Ταυτότητας 
 * Αριθμός  

   Κιν. Τηλ. 
 

1.  
 

      

 

2.  
 

      

 

3.  
 

      

 

* Προαιρετικό: Θα αξιοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
 

Στοιχεία Επιχείρησης  
 

 

Όνομα 
Επιχείρησης:  

Αρ. Μητρ. Κοιν. 
Ασφαλίσεων:  

Αρμόδιο Άτομο 
για επικοινωνία:  Email:  

Ταχ. Διεύθυνση 
(Οδός/Αρ):  

Ταχ. 
Κώδικας:  

Ταχ. 

Θυρίδα:  

Ταχ. 

Κώδικας:  Επαρχία:  

Τηλέφωνο:  Φαξ:  
Αριθμός 
Εργοδοτουμένων:  
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